
 العدد العاشر                                                                                  مجمة العمارة والفنوف     

1 

 

 فى تصميـ الممصؽ اإلعالنى البصريالتفكير  استراتيجيةفعالية 
Effectiveness of visual thinking strategy in designing advertising posters  

 ـ.د/ إبتياج حافظ الدريدى
 جميوريو مصر العربية -لمفنون التطبيقية بالتجمع الخامس العاليالمعيد - مدرس بقسم اإلعالن

 

 :ممخص البحث
 خطوة  والتى تعتبريات التفكير البصرى ىو محاوة لفيـ العالـ مف خالؿ التبصر بالصور مإف اإلتجاه إلى إستخداـ عم

ئمة عمى الخياؿ لمخروج بتصميـ الممصؽ اإلعالنى عمى إختالؼ أشكالو مف الخيز النمطى إلى آفاؽ تصميميو جديدة قا
وفؾ شفراتيا   ودالالتيا يوالرموز  الصورة متمقى لمحاولة التعامؿ معمما يدفع العقؿ البشرى لم والرمزيو واإلبداع ،

التفكير البصرى ، فإلستخالص المعنى الالمرئى الكامف لمفكرة اإلعالنية فى الممصؽ اإلعالنى وتحويمة إلى صورة عقمية 
نطالؽ خارج النطاؽ النمطحريو و وؿ بفاؽ أماـ الخياؿ اإلنسانى كى يتجىو محاولة لفتح اآل  ى لتصميـ الممصؽ اإلعالنى .ا 

 :المفتاحيةالكممات 
 المعني(. –اإلعالف الصادـ –الخياؿ –البصري )التفكير

 Research Abstract:  
The tendency to use visual thinking operations comes as a bid to understand the world 

through contemplating images, a step to get different shapes of advertising designs outside 

typical style with a view to coming up with new designing horizons based on imagination, 

symbolism and creativity, thus, stimulating the recipient mind to try to deal with this symbolic 

side of the image and decrypt its codes and significance to deduct such invisible meaning 

lying in the advertising idea as well as to convert such meaning to a mental image. Visual 

thinking is an attempt to open up horizons to human imagination for free exploration outside 

the typical style of the advertising poster design.    

 Research Problem:  
The research problem lies in answering the following question :  

How can the visual thinking strategy and its effectiveness be utilized in designing advertising 

posters to get out of typical designs to new innovative ideas?  

 Research Objectives:  
The research objective is to shed light on effectiveness of the visual thinking strategy 

and its role in decrypting codes, signs and significance lying behind the external face of the 

advertising poster design. Those codes, signs and significance enable minds to convert such 

codes, signs and significance to a mental image.     

 Research Methodology:  
The research depends on the descriptive method which is the most appropriate to 

achieve the research objectives.    

 Key Words:  

(Visual thinking – imagination – shockvertising – mental image- meaning) . 
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 مقدمة:
 واالستيالؾ،حيث يخمؽ وعيًا لممتمقى لممنتجات والخدمات مما يحفزه لمطب  االقتصاديةاإلعالف ىو شرياف الحياة 

ويعتبر اإلعالف عنصرًا ىامًا فى رفع المستوى األخالقى والمعرفى والثقافى ويحدث ذلؾ عندما يصؿ اإلعالف لعقؿ المتمقى 
 وىدفو.مما يحقؽ رسالتو 

تجاه جديد واإلعالف الص ادـ مف اإلعالنات التى نجحت بجدارة فى لفت إنتباه المتمقى نظرًا لعدـ تداوليا فيى فكر وا 
ولكنيا تحتاج إلى متمقى يستطيع فؾ شفراتيا الخفية الموجودة وراء السطح الظاىر ، ومف ىنا يجب اإلشارة إلى الدور الياـ 

ستراتيجيات التفكير البصرى با لنسبة لممتمقى ورفع قدرتو عمى قراءة وترجمة الرموز والدالالت الذى تشكمو ميارات وا 
ستيعابو الكامؿ لمرسالة اإلعالنية المستيدفة وكفاءتو فى تكويف عالقات بصرية جديدة مف خالؿ الربط  والمثيرات البصرية وا 

ير البصرى ىى أداة قوية لمقدرة بيف الخبرات السابقة والتخيالت العقمية ممزوجو بالخياؿ البصرى وبالتالى فإف عممية التفك
ستطاعت أف تخترؽ كؿ الحواجز  عمى مواكبة التطور التكنولوجى اليائؿ لمصورة المرئية التى سيطرت عمى عالمنا الحالى وا 

 البشرية والطبيعية لتحقؽ إتصااًل ناجحًا .

 مشكمة البحث:
 :اآلتيتكمف مشكمة البحث فى اإلجابة عمى التساؤؿ 

تصميـ الممصؽ اإلعالنى لمخروج مف الحيز التصميمى  فيوفاعميتيا  البصريالتفكير  استراتيجية استخداـكيؼ يمكف 
 النمطى إلى آفاؽ إبداعية جديدة؟

  أىداف البحث: 
ودورىا فى فؾ الشفرات والرموز والدالالت  البصريالتفكير  استراتيجيةييدؼ البحث إلى إلقاء الضوء حوؿ فاعمية 

 .لبشرى مف تحويميا إلى صورة عقميةالخارجى فى تصميـ الممصؽ اإلعالنى وتمكف العقؿ االتى تكمف خمؼ السطح 
 
 

 :البحث فرضية
دى المتمقى فى فيـ وقػراءة الصػور والمثيػرات وفعاؿ ل إيجابيليا أثر  البصريالتفكير  استراتيجية استخداـ أف البحث يفترض

ممػػػا يحقػػػؽ الترجمػػػة البصػػػرية لمرسػػػالة اإلعالنيػػػة  الصػػػادـ،ف البصػػػرية والػػػدالالت والرمػػػوز المسػػػتخدمة فػػػى تصػػػميـ اإلعػػػال
 المستيدفة.

  :البحث حدود
قػػػراءة المثيػػػرات والصػػػور البصػػػرية والرمزيػػػة فػػػى اإلعػػػالف  فػػػي البصػػػريالتفكيػػػر  اسػػػتراتيجية السػػػتخداـالتػػػرثير اإليجػػػابى 

 الصادـ.

 البحث.يتبع البحث المنيج الوصفى لمناسبتو لتحقيؽ أىداؼ  :البحثمنيج 

 البحث:محاور 
التفكير  أىداؼ وخطوات إستراتيجية -فى تصميـ اإلعالف البصريميارات وشبكات التفكير  النظري:أواًل: اإلطار 

 الصادـ.واإلعالف  البصريالتفكير  -وتصميـ اإلعالف البصري
 شفراتيا.البصرية وفؾ وصفى لبعض النماذج اإلعالنية الصادمة وتحديد األبعاد الداللية لممثيرات الثانيًا: اإلطار 
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 البحث:مصطمحات 
   البصريالتفكير Visual Thinking:  

 . ] 332/ص3[ىو محاولة فيـ العالـ مف خالؿ لغة الصورة والشكؿ
  الخيالImagination:  

ىػو القػدرة العقميػة النشػطة عمػى تكػويف الصػور والتصػورات الجديػدة وتحريكيػا وتحويميػا داخػؿ عقػؿ المػرء لموصػوؿ إلػى 
 .] 91/ص2[يمات جديدة تنظ
 اإلعالن الصادم Shock advertising:  

نػػوع مػػف اإلعػػالف يسػػتحوذ عمػػى إنتبػػاه المشػػاىد فجػػرة بػػدوف أى مقػػدمات ويتميػػز بفاعميػػة عاليػػة فػػى توصػػيؿ الرسػػالة  ىػػو
 .] 30/ص 11[تقاليد واالعالؼ المجتمعية اإلعالنية وقد يحتمؿ أف يكوف مخالؼ لم

  المعنىMeaning: 
 البصػريومػف خػالؿ المعنػى يسػتطيع المتمقػى تفسػير الرسػالة المعنيػة ويعتبػر التفكيػر  داللػو، لياصوره مرئية يشمؿ كؿ 

 .] 168/ص4[وأحيانًا يسبؽ المعنى الصورة وأحيانًا العكس  المعنى،واحد فقط مف أشكاؿ  افتراض

  :النظري اإلطار :أولً 
  :اإلعالنفى تصميم  البصريميارات وشبكات التفكير  .1

 داخػػؿ الػػدماغأحػػد أنػػواع التفكيػػر حيػػث يعتمػػد عمػػى مػػا تػػراه العػػيف ومػػا يتبػػع ذلػػؾ مػػف عمميػػات  البصػػريعتبػػر التفكيػػر ي
فػػػى ذاكػػػرة  تفاعػػػؿلمعناصػػػر التصػػػميمية وصػػػواًل إلػػػى األثػػػر النػػػاتج ليػػػذا المػػػف تخػػػيالت ومقارنػػػات وتحمػػػيالت  يلممتمقػػػالبشػػرى 
 المتمقي.

بػػذؿ مجيػػود  إلػػى البصػػريويحتػػاج التفكيػػر  البصػػر،تػػرتى مػػف حاسػػة  % مػػف معرفػػة اإلنسػػاف75وقػػد ذكػػر أف أكثػػر مػػف 
المسػتخدمة البصػرية  التصػميـ ومضػمونيا ومػدلوالتيا وربػط األشػكاؿ وتحميػؿ لعناصػركبير مف المتمقى واإلدراؾ الكمى  ىعقم
السػػػعة العقميػػػة  ودورىػػػا الفعػػػاؿ ومػػػف ثػػػـ زيػػػادة فيػػػـ المثيػػػرات البصػػػرية بػػػاإلعالف ممػػػا يسػػػاعد عمػػػىالتصػػػميـ اإلعالنػػػى فػػػى 

 .] 136-135/ص5[لممتمقى
ىػػػو منظومػػػة مػػػف العمميػػػات والميػػػارات العقميػػػة التػػػى تتػػػرجـ قػػػدرة المتمقػػػى عمػػػى قػػػراءة  البصػػػريوتػػػرى الباحثػػػة أف التفكيػػػر 

سػتخالص المعنػى المرجػو منيػا تاألشكاؿ وتمثيميا و  فسرىا مف خالؿ التفاعؿ بػيف الرؤيػة والتخيػؿ وتحويميػا إلػى لغػة لفظيػة وا 
 اآلخريف.محاولة النجاح فى التواصؿ مع فى 

 البصري:مكونات التفكير  1-1
 .] 17/ص8[التصميـ" التخيؿ، الرؤية،" استراتيجياتيتكوف مف ثالث 

فػػى تفاعػػؿ نشػػط ولتوضػػيح العالقػػة بينيمػػا  يػػؿ والتصػػميـبشػػكؿ تػػاـ عنػػدما تنػػدمج الرؤيػػة والتخ البصػػريالتفكيػػر حيػػث يحػػدث 
 حدة: نرخذ مطابقة كؿ صنفيف عمى

عندما تتطابؽ الرؤيا مع التصميـ فإنيا تساعد عمى تيسير وتسيؿ عمميػة التصػميـ بينمػا يػؤدى التصػميـ دورًا ميمػًا فػى  .1
 وتنشيطيا.تقوية عممية الرؤية 

 لمتصميـ.عندما يتطابؽ التصميـ مع الخياؿ فإف التصميـ يثير التخيؿ ويعبر عنو أ أما التخيؿ فيوفر قوة دافعة  .2
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كمػػا ىػػو  لمتخيػػؿ،وينقييػػا بينمػػا تػػوفر الرؤيػػة المػػادة األوليػػة ف التخيػػؿ يوجػػو الرؤيػػة يػػؿ مػػع الرؤيػػة فػػإعنػػدما يتطػػابؽ التخ .3
  .   ] 68/ص5[(1رقـ ) المخطط موضح فى

   
  البصرييوضح مكونات التفكير  (:1رقم ) مخطط

 
 البصري:ميارات التفكير  1-2

لمختمفة لمتصميـ اإلعالنى مف خالؿ دمج تصػوراتو لمعناصر ا البصريلمتميز  المتمقيمجموعة مف الميارات تدفع ىى 
  :   ] 677/ص7[البصرية مع خبراتو المعرفية السابقة لموصوؿ إلى المعنى المرجو مف الرسالة اإلعالنية وتتمثؿ فى

  شػػػكيمية أو الصػػػور البصػػػرية تحديػػػد أبعػػػاد وطبيعػػػة العناصػػػر العمػػػى  المتمقػػػيوتعنػػػى قػػػدرة  :البصاااريةمياااارات القااارا ة
 البصري. خصائصو الظاىرة لممثيرتصميـ اإلعالف و  في ةدمالمستخ

  فػى التصػميـ اإلعالنػى الشكؿ أو الصػور البصػرية المسػتخدمة عمى وتعنى القدرة عمى التعرؼ  البصري:ميارة التمييز
.أشكاؿ أو صور أخرى سواء كانت رموز أو صور أو أى عف   رسـو

  المختمفة.ات الترثير والترثر بيف عناصر التصميـ القدرة عمى رؤية عالق وىي العالقات:ميارة إدراك  
  التصػػميـ عناصػػر ى التفاصػػيؿ الدقيقػػة واإلىتمػػاـ بعمػػ تعنػػى قػػدرة المتمقػػى عمػػى التركيػػز وىػػي المعمومااات:ميااارة تحمياال

 (.إلى مكوناتو األساسية البصريتجزئة الشكؿ  أيئية )الجز و  الكمية
  بمػػا يحتويػػو مػػف الرمػػوز واألشػػكاؿ  البصػػريإيضػػاح مػػدلوالت المثيػر  عمػػى المتمقػػيقػػدرة  وىػػي المعمومااات:ميااارة تفسااير

 بينيـ.وتقريب العالقات 
  صػػػور المرئيػػػة مػػف خػػػالؿ األشػػكاؿ والجديػػػدة  معػػانيعمػػى إسػػػتخالص  المتمقػػػيقػػدرة  وىػػػي المعناااى: اساااتخالصميااارة

 السابقة.نتاج لمخطوات  محصمة أو وىي المرجوةومف ثـ وصوؿ الرسالة اإلعالنية  المستخدمة فى التصميـ اإلعالني
اإلعػػالف  يتضػػمنيا التػػيمعنػػى المضػػاميف  الكتشػػاؼ المتمقػػيف تمثيػػؿ األفكػػار بصػػريًا مػػف أشػػكاؿ ورسػػـو وصػػور يثيػػر إ

، فقػراءة الشػكؿ البصػرى  اإلدراكػي التطػوريتصػاعديًا نحػو اإلبػداع ومؤشػرًا عمػى البنػاء  وىذا يؤدى إلى تفكير أفضؿ وتطور
 التػيممػة النشػاطات جوالرمز والمعنى وتنظيـ األفكار المقروءة ، فيػو مؿ الفيـ عمى قراءة الشكؿ ـ المعنى ويشييدؼ إلى في

ربط المعمومػات الجديػدة بالمعطيػات  نتاج أي ، المرئيالشكؿ  فيوظيفية  ارتباطاتصيغة  فيتتيح تحميؿ المعمومات الممقاة 
كمػػا ىػػو موضػػح ،  ] 93/ص9[المرئػػييقػػة الصػػمة بتحميػػؿ الشػػكؿ ثالػػذاكرة ونمػػاذج الفيػػـ ىػػذه و  فػػيالمكتسػػبة سػػابقًا والمخزونػػة 

  .] 88/ص5[(2رقـ ) بالمخطط
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 وفك شفرات تصميم اإلعالن  البصرييوضح ميارات التفكير  (:2رقم ) مخطط

 
 اإلعالن:وتصميم  البصريشبكات التفكير  1-3

مجػاؿ  فػينشػر أساسػًا  الػذي البصػريكير الحديثة التى تعتمد عمى التف االستراتيجياتأحد  البصريتمثؿ شبكات التفكير 
شبكات مفاىيمية لتمثيؿ العالقات المفاىيمية بصورة رمزية أو صورية أو لفظية لتحسيف إسػتيعاب المتمقػى بيػدؼ فيى  الفف،

دراؾ المتمقػػػى لمصػػػورة الكميػػػة  كػػػز عمػػػى توضػػػيح العالقػػػات بػػػيف العناصػػػر التصػػػميمية ل عػػػالفتبنػػػاء معرفػػػة ذات معنػػػى تز  وا 
مػػف خػػالؿ كافػػة العالقػػات التبادليػػة بػػيف العناصػػر التصػػميمية وترثيرىػػا  ل عػػالف ككػػؿالمفػػاىيـ لمشػػبكة المفاىيميػػة  لمضػػاميف

 .] 9/ص6[الديناميكى فى التفاعؿ بيف المتمقى واإلعالف
 

   البصري:التفكير  استراتيجيات. 2
بػػاإلعالف قػػى عمػػى ترجمػػة المثيػػرات البصػػرية المتماإلجػػراءات المنظومػػة لتنميػػة قػػدرات مػػف تشػػمؿ اإلسػػتراتيجيات عمػػى سمسػػمة 

لػػػدى  اإلبػػػداعية ومػػػف ثػػػـ تطػػػوير ميػػػارات اإلتصػػػاؿ والتفكيػػػر ........( إلػػػى لغػػػة مكتوبػػػة أو منطوقػػػرمػػػوز ،صػػػور، أشػػػكاؿ)
كسابو المستيدؼ،الجميور   الشفرات.ثقة التعامؿ مع الغموض والتعقيد وفؾ  وا 

 
 :عالناإلفى تصميم  البصريالتفكير  استراتيجيةأىداف  1-3

 اآلتية:األىداؼ  فيتتمثؿ  وىي
 الثقػة عالنػى ممػا يولػد الؿ الثقافات المتنوعة التػى يتعػرض ليػا فػى التصػميـ اإلمف خ رات التقنية لدى المتمقىتنمية ميا

 لديو.قدرة عمى بناء المعنى الو 
 المتمقي.ة لدى قدرة المالحظ تطوير 
 الشػكمية والػدالالت الشػفيرات والرمػوز  ة مف خالؿ محاولتو لفػؾإحداث التفاعؿ بيف المتمقى وعناصر اإلعالف التصميمي

 التصميـ. فيوالمونية 
  المتمقى.ير اإلبداعى لدى التفكتنمية 
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 والقػػػدرة عمػػػى قػػػراءة الصػػػور البصػػػرية والمثيػػػرات وفػػػؾ الشػػػفرات ودالالتيػػػا والوصػػػوؿ لمرسػػػالة  إكتسػػػاب المتمقػػػى الحػػػافز
 .] 107-106/ص5[اإلعالنية الموجودة

 :اإلعالنتصميم  في البصريالتفكير  ستراتيجيةاخطوات  1-4
  ومضمونة.ل عالف  المتمقييتـ تعريض 
 أو  دفة وىؿ ىى عالقة منطقية أـ سببيورؤية المتمقى لمعالقات بيف العناصر التصميمية والرسالة اإلعالنية المستي

 خيالية.صادمة أو 
  جديدة.عالقات أخرى  واستنتاج بط بيف العالقات الموجودةمحاولة الر 
 والفجوات فى التصميـ اإلعالنى وذلؾ بعد دراسة العالقات المستنتجة ويصبح العنصر  إدراؾ الغموض والصدمة

 لممتمقي.الصادـ أو الغامض موضع تدقيؽ بالنسبة 
  المفاىيـ  استخداـومحاولة  تحديدىا،فى المثيرات البصرية الشكمية فى ضوء الغموض والصدؽ يتـ  البصريالتفكير

ست البصريية المعرفية وأحيانًا الخياؿ والبن ، ] 110-107/ص4[ يعابيا جيداً لسد الفجوة والوصوؿ لميدؼ والرسالة المطموبة وا 
 (.3رقـ ) كما ىو موضح بالمخطط

 
 البصريالتفكير  استراتيجيةيوضح خطوات  (:3رقم ) مخطط

 

 أساسيتيف:ف ترتكز عمى عمميتي البصريالتفكير  استراتيجيةترى الباحثة أف نجاح و 
 معرفة المتمقى لكؿ ما حولو وما يراه ويتفاعؿ معو فى العالـ المحيط بو ومف ثـ  فيحاسة البصر  اإلبصار: دور

 ومضاميف. والمعانيترجمة الصور واألشكاؿ 
 :عادة الخبرات والمعارؼ السابقة و  ويرده بصرية جديدة عف طريؽ تعمى تكويف صور  المتمقيقدرة  وىي التخيؿ ا 

 بصرية.بيا مرة أخرى بدوف مثيرات  ميا والتعامؿإستخدا
 ل نساف.أساس العمميات المعرفية التى تعتمد عمى الذاكرة وعالقتيا بالخبرات السابقة  وبذلؾ فإف اإلبصار والتخيؿ ىما

   والرمزية: الخيالبين  البصريالتفكير . 3
رة عمى تقمص األشياء وتمثيميا فالخياؿ بصفو نفس القد وىيىى تمؾ القدرة عمى تصوير الواقع فى عالقات جديدة 

تعيشيا فييا فكؿ ما  التي الحياةال يتصؿ بمجاالت  الذيالمنفصؿ عف الواقع وال بالشى الحر المطمؽ  ،ءبالشيليس  عامة،
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 الذيمحيط ما ىو إال حصيمة التجارب والخبرات التى إكتسبيا نتيجة التفاعؿ المستمر بينو وبيف ال فيو،يعنى الفرد أو يفكر 
 .] 51/ص2[يوجد فيو

وترى الباحثة أف الخياؿ يعتمد عمى العمميات الحسية واإلدراكية والمعرفية والصور العقمية التى تتكوف داخؿ عقؿ 
عادة تركبيا وتنظميا إلى أشكاؿ إبداعية جديدة تكوف خبرة بصرية جديدة  وىنا  لممتمقي،المتمقى ويتـ تحويميا وتحميميا وا 

والخياؿ كؿ منيـ قائـ عمى لغة الصورة المرئية وكيفية إدراكيا وترجمة الرموز والدالالت لموصوؿ إلى  البصريير التفك يمتقي
 اإلعالف.الرسالة البصرية المستيدفة مف 

 فيفالخياؿ  لممتمقي،الخاصة  واالنفعاالتوالصور  واإلسقاط لألفكار المرلوفةوىكذا يمثؿ الخياؿ الخروج عمى األشكاؿ 
رقـ ، كما فى نموذج ] 88/ص2[إبداع يقـو عمى أساس حرية الصور واألفكار التى تنظـ فى أشكاؿ مختمفة وغير مالوفة جوىره

(1)]21[. 
 

 
عمى كوكب األرض والحيوانات وخاطرىا الحراري الحتباسإعالن يشير إلى مشكمة  (:1نموذج رقم )  

 

كمة ياؿ فى تطوير مفيـو مشنجح المصمـ فى توصيؿ المفيـو بشكؿ مرئى ناجح مف خالؿ إعتمادة عمى الخ
ومخاطرىا ويظير ىذا مف خالؿ تركيب شكؿ الدب القطبى وكرنو يخرج مف فراءة وجمده مف شدة الحرارة  الحراري االحتباس

ففكرة ىذا اإلعالف تؤكد أف كيفية إستخداـ المصصـ ل سموب الخيالى فى تصميـ الرسالة  بصريًا،مما يثير تفكير المتمقى 
شفرة  لفؾ البصريفكرة إستراتيجية التفكير  المتمقى مما يحفز المتمقى إلستخداـيقة جديدة وغير مرلوفة عمى اإلعالنية بطر 

 اإلعالف.الصورة المرئية وصواًل لميدؼ المرجو مف 

 والرموز: البصريالتفكير  .4
التصميـ تخداـ الرموز بإس، فتعتبر الرموز وسائؿ لفيـ األحداث والعالقات بيف ماىو موجود داخؿ اإلنساف وخارجة 

نطالؽ فى أعماؽ جيت وتفتح آفاؽ ىائمة أماـ الخياؿ كىوسع مجاالت الخبرة لدى المتمقى  ت ىاإلعالن التصميـ وؿ بحرية وا 
تيا الخفية واإلستبصار لمحقيقة الكامنة وراء ىذه الرموز ودالال اإلعالنى ومف ثـ تنقؿ المتمقى إلى حاؿ أعمؽ مف الفيـ

مما يدفع المتمقى عف متناوؿ العقؿ المباشر  معناىا كامنًا خمؼ السطح وبعيداً رمزية عندما يكوف  صورة تصبحوىكذا  فإف ال
  .] 320/ص3[محاواًل فؾ شفرات ودالالت الرموزفكر بصرى التستخداـ ميارات إل

 .] 659/ص1[األخرىية خمفال معاني وبموغوع محاولة تخطى فكر المتمقى لمواقعالنى اإلومف أىداؼ الرمزية فى تصميـ 
مصمـ اإلعالف صياغة واليدؼ يجب عمى  بصرى عمى المتمقى وتحقيؽ الرسالةأف لتحقيؽ ترثير الشكؿ الوترى الباحثة 

نتباه متمقى  ورموز عمى ىيئة إشارات بصرية تثيرالشكؿ البصرى بما يحممة مف دالالت  اإلعالف حيث يخاطب ذىف وا 
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المرئية قى مف محسوسات وموجودات ممموسة أو غير ممموسة مف خالؿ إنعكاس الصورة ىنا الخبرة البصرية لممتم المصمـ
  .]15[(2، كما فى النموذج رقـ ) البصرى لدى المتمقى الثقافى فى الوعى

 
 ( : إعالن يحذر من التدخين ضمن حممت )التدخين نوع من اإلنتحار(2نموذج رقم )

 

ف المناسب لمفكرة اإلعالنية حيث إستخدـ السيجارة وكرنيا سكيف يقطع شراييإختيار الرمز وترى الباحثة أف المصمـ قد 
وقد نجح المصمـ فى تمثيؿ العالقة الرمزية بيف التدخيف واإلنتحار حيث إعتمد عمى مثيرات  حياتو،وأوردة المدخف وينيى 

 البصريؿ وفؾ شفرات المثير لمتفاع البصريبصرية تحدث إستماالت عاطفية لممتمقى وتمس ضميره مما يدفعة لمتفكير 
رسالة إلى المدخنيف إف اإلستمرار فى التدخيف لو أضرار  حيث وجو اإلعالنيوالربط مع خبراتو السابقو وصواًل لميدؼ 

 االنتحار.جسيمة نيايتيا الموت زى 

 الصادم:واإلعالن  البصريالتفكير  .5
 الصادم: اإلعالن 5-1

نتيجة رؤيتو شئ  المتمقيحيث يقتحـ عقؿ  مقدمات، أيالمشاىد فجره بدوف  ىو نوع مف اإلعالف يستوحذ عمى إنتباه
ويتميز بفاعمية عالية فى توصيؿ الرسالة وينتج عنيا إستماالت عقمية وحسية وعاطفية ووجدانية صدمة  غير متوقع فيحدث

 .] 30/ص 11[لؼ لمتقاليد واألعراؼ أو المعتقدات الثقافية لممجتمعمخامحتمؿ أف يكوف  اإلعالنية ومف

   الصادم:اإلعالن  فيفعالية الصورة  5-2
محورًا ميما فى  ث ال نتصور حياتنا بدونيا أ فيىتصاعد أىميتيا فى حياتنا المعاصرة حيوليدة اليـو وتالصورة ليست 

ىى صدمة الصورة وترثيرىا عمى كوف الصدمة األولى ت الصادـ حيثواإلعالف  المتمقيعممية التصور والتخيؿ عند 
حيث تخترؽ كؿ الحواجز لتدخؿ فى صميـ التكويف النفسى  اإلعالف،يمة فى إدراؾ اليدؼ مف عممية م وىي متمقي،ال

 بصرية.والعقمى عند المتمقى وتكوف صدمة 
فكما قاؿ أرسطو "التفكير مستحيؿ  عقميًا،فاليدؼ األساسى فى اإلعالف الصادـ ىو جذب إنتباه المتمقى بصريًا ثـ 

 .]20[(3كما فى النموذج رقـ )، ]9/ص4[بدوف صورة"
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 اعالن عن العنف المفظى ضد المرأة (:3نموذج رقم )

 

اإلعالف فى  ىذا مة فىية المستخدلتسكف الصورة المرئ المصمـ قد نجح تصميميًا فى إختراؽ كؿ الحواجزوترى الباحثة أف 
الفظى العنؼ برف  و المضموف اإلعالنىيحمم الذيالمعنى الداللى حيث استطاعت الصورة أف تعبر بقوة عف  المتمقي،ذىف 
 المرأة،وقد عبر المصمـ عف ذلؾ بتشبييو لأللفاظ الجارحة وكرنيا لكمات قوية فى وجو  البدني،مف العنؼ  قسوةأشد 

 والروح.جروح لمنفس  وىيذاء المفظى يترؾ جروح أعمؽ يذاء البدنى جروحًا جسدية فاإليموضحًا أنو كما يترؾ اإل
 
ستجابة متمقى اإلعالن اإلس 5-3  الصادم:تعارة المرئية وا 

، والمثيرات ]114ص/ 10[إلستعارة البصرية تقـو عمى الربط بيف ىيكؿ الشكؿ ودالالتو ذات الصمة والمنتج محؿ اإلعالفا
متمقى البصرية المستخدمة فى اإلعالف الصادـ ما ىى إال إستعارة أو مجاز عف رسالة محدده ييدؼ المصمـ إرساليا إلى ال

وتحقيؽ الترثير الفعاؿ ل عالف ، فاإلستعارة المكنية تستدعى تشبيو مباشرًا لدى المتمقى أو تعارض يحفزه أف يفكر فى 
تفسيرًا جديدًا خارج النطاؽ التقميدى ، فالمعنى الجوىرى لمرسالة المستيدفة يتجمى مف خالؿ الصورة التى يختارىا المصمـ 

، وىناؾ مقولة ؿ المرئى المكوف لمتصميـ اإلعالنى ىو األكثر ثراءًا وعمقًا مف البناء المفظى الييك وىكذا فإف اإلعالنى ، 
 . "أف التفكير البصرى أكثر تحررًا وأقؿ نمطية مف التفكير المفظى"

ومما سبؽ يظير الدور الفعاؿ إلستراتيجيات التفكير البصرى لدى متمقى اإلعالف الصادـ كمحور رئيسى يساعدة فى 
ستعابو ل ستعارات المرئية لموصوؿ لمرسالة المرجوه مف اإلعالف  ءة الصورة المرئية وفؾ دالالتياقرا وشفراتيا وا 

   .] 22[ (5، النموذج رقـ ) ]23[(4، كما فى  النموذج رقـ )] 249-248/ص13[الصادـ
 

 
 ( : يوضح التحرر من التدخين4نموذج رقم )
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" أى "التحرر مف "Get un hookedية بحممة إعالنية ضد التدخيف تحت شعار قامت الخدمة الصحية الوطنية البريطان
التدخيف" ، وذلؾ لمتحذير مف أضرار التدخيف ومخاطرة الصحية الجسيمة عمى أفراد المجتمع ، وقد أشارت باإلعالف أف 

ى إسموب اإلستعارة المرئية سيجارة سنويًا ، وترى الباحثة أف المصمـ قد إعتمد فى ىذه الحممة عم 5000المدخف يستيمؾ 
)المعنى المجازى أى الكناية( حيث إستعارة فكرة أف المدخف يقع فريسة مثؿ األسماؾ التى تمتقط الطعـ والمقصود ىنا 

ستخداـ خطاؼ الصنارة فى شفا المدخف يدؿ عمى سيطرة التدخيف عميو حيث اليستطيع التحرر والتخمص منو  ة"التدخيف" وا 
وبذلؾ أعطى  حممة فى إختيار أسموب اإلستعارة البصرية بإعتبار المدخف وقع فريسة بطعـ التدخيف، ومف ىنا نجحت ال

)الكناية( لميدؼ مف الحممة وىو مساعدة المدخف برف يتحرر وينزع  لتحقيؽ المعنى المجازى وىذا لممدخف صفة األسماؾ ، 
  .] 267/ص12[(4طعـ التدخيف ، كما فى المخطط رقـ )

 
مستخدمًا السيم األبيض معبرًا عن الكناية "المعنى المجازى المستخدم من الحممة" مخطط تمثيمى لتوضيح اإلستعارة المرئية ( : 4م )المخطط رق

 والسيم األسود معبرا عن اإلستعارة المرئية المستخدمو
 

 
 حممة إعالنية تحت شعار "ل لمفرا "يوضح  (:5نموذج رقم )
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لحيوانية برلمانيا بتصميـ حممة خاصة تحت شعار  "ضد الفراء" إلى أتخاذ إجراءات قامت جمعية مكافحة اإلساءة ا
ضد الصيد المتيور وذبح الحيوانات لمحصوؿ عمى فراءىا فى المالبس ، وترى الباحثة أف المصمـ إستند فى ىذا اإلعالف 

دـ جسد أنثى عاريَا وكرنو فراء حوؿ غير الطبيعية مف خالؿ عكس األدوار حيث ظير الثعمب يستخالمرئية إلى اإلستعارة 
وشحو مف فراء الحيوانات ، اما ما يتعمؽ بالمعنى المجازى عنقو وىذا عكس الوضع الطبيعى ، فالسيدات ىف مف يرتدف األ

ويتضح مف ذلؾ أف والمالبس الفاخرة "الفراء" ،  فقد تـ الربط مجازيًا بيف جمد البشر الذى يستخدمة الثعمب حوؿ عنقو
ادىا لصنع مالبس باىظو الثمف ىى طيالمجازى األكثر شمواًل برف ىذه الحيوانات الميدده باإلنقراض التى يتـ اص المعنى

ستدالالت المجازية واإلستعارات المرئية التى إستخداميا المصمـ أبرزت الفكرة وأبعدت فكر كما أف اإلضحايا األزياء ، 
المصمـ لمحيواف فى  نساف والحيواف مف حيث الخواص البشرية التى أكسابياالمتمقى عف مقارنة المميزات التفاضمية بيف اإل

ة ل نساف فاإلنساف ىذا اإلعالف ، ومف ىنا نرى إزدواجيو فى التفكير فى تفسير المعنى المجازى ، فكما أف الحيواف ضحي
 .] 269/ص12[ (5ضحية لمشراء ، كما موضح بالمخطط رقـ )

 

  
مثيمى لمحيوانات الميدده باإلنقراض ضحايا األزيا  مستخدمًا السيم األبيض معبرًا عن الكناية "المعنى المجازى ( : مخطط ت5المخطط رقم )

 المستخدم من الحممة" والسيم األسود معبرا عن اإلستعارة المرئية المستخدمو
 

كبر عدد مف الجميور المتمقى أف إستخداـ اإلستعارات المرئية فى حمالت التوعية لو ترثير فعاؿ يصؿ أل وترى الباحثة
اإلعالنات التوعية الصادمة ىو نتاج التفاعؿ بيف  ليذه النوعية مف ، وأف اإلستدالالت التى يخرج بيا المتمقى بعد تعرضو

وقراءه الغموض  اتيجيات التفكير البصرى مف إدراؾاإلستعارة البصرية والكناية ويعتمد عمى مدى قدرتو عمى إستخداـ إستر 
 البصرية معتمدًا عمى البنية المعرفية وفؾ الشفرات الكامنو وراء الصورة المرئية الظاىرة .الرموز 
 

 :ثانيًا : اإلطار الوصفى 
 البصريلقد قامت الباحثة بإختيار مجموعة مختمفة مف الحمالت الصدمة توضح أىمية إستخداـ إستراتيجيات التفكير 

ستخالص المعنى ال  منيا.مرجو فى فؾ شفارتيا وداللتيا وا 
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 14[عالنية األولىالحممة اإل [: 
 

  
 

 

 

 
 ىى سمسمة من اإلعالنات الصادمة الصحفية تحت شعار "ل توجد معالق فضية لألطفال المولودين فى الفقر األولى:الحممة اإلعالنية 

لؾ بإستخداـ مجموعة مف أف المصمـ قد إستخدـ أسموب الصدمة المرئية لمتعبير عف ىذه الحممة وظير ذترى الباحثة 
حتى يستطيع جذب إنتباه وىو" مكافحة فقر األطفاؿ" زعجة والقاسية بصريًا التى تعبر عف موضوع الحممة الصور الم

المتمقى وجاءت الحممة عمى ىيئة مجموعة مف أطفاؿ تعانى بسبب الفقر ، فجاء الطفؿ األوؿ وفى فمة صرصور ، و 
 ، والثالث فى فمة حقنة ، أما الرابع فيحمؿ شعار الحممة  وىو" المعمقة الفضية" . الثانى فى فمة زجاجة لمادة مميتو

 
  19[الحممة اإلعالنية الثانية [: 

 

  
 

 

 

 
 حممة لرفع مستوى الوعى فى جميع إنحا  العالم إلظيار القسوة غير المرئية فى إزالة الغابات  الثانية:الحممة اإلعالنية 
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صمـ قد إستخدـ أسموب الصدمة المرئية لمتعبير عف ىذه الحممة وظير ذلؾ بإستخداـ مجموعة وترى الباحثة أف الم
مف الصور المزعجة والقاسية بصريًا التى تعبر عف موضوع الحممة وىو "عندما نزيؿ األشجار تنتيى حياه البرية" حيث 

األشجار فقط ولكنيا تقتؿ كذلؾ الحيوانات التى حاوؿ المصمـ إظيار اآلثار الناتجو عف إزالة الغابات برنيا التنيى حياة 
تعيش ىناؾ والتى تعتبر مشكمة خطيرة تؤثر عمى التنوع البيولوجى فى العالـ ، وقد نجح المصمـ فى التعبير عف ذلؾ 
بإستخداـ الرمزية فى الصورة المستخدمة حيث عبر برف قطع الشجرة مرتبط بقطع رأس الحيواف وبالتالى إنتياء حياتو ، 

 مدلاًل عف ذلؾ بآثار دماء الحيواف عمى جذع الشجرة .
 
 
 17[ الحممة اإلعالنية الثالثة [: 

 

   
 : قامت بيا جمعية السكرى بتيالند من أجل زيادة الوعى حول مخاطر اإلفراط فى تناول السكريات . الحممة اإلعالنية الثالثة

 
رئية لمتعبير عف ىذه الحممة وظير ذلؾ بإستخداـ مجموعة وترى الباحثة أف المصمـ قد إستخدـ أسموب الصدمة الم

"السكر قاتؿ" وظير ذلؾ فى مجموعة الصور وىو مف الصور المزعجة والقاسية بصريًا التى تعبر عف موضوع الحممة 
المزعجة بصريًا فى محاولة جذب المتمقى حيث حاوؿ المصمـ إظيار ما يمكف أف يفعمة اإلفراط فى تناوؿ السكريات 

بيًا عمى األسناف فقط ولكف إمكانية اإلصابة بداء السكرى مف الدرجة الثانية مما ينتج عنو جروحًا م نساف فميس الترثير سب
السكريات التى تسبب المرض نفسة ، مما يجعؿ  وىيئة وقروحًا صعبة الشفاء ، وقد إستخدـ المصمـ الجروح فى صورة

 ريات . اإلنساف يفكر مرات ومرات قبؿ إستخداـ السك
 
 18[رابعةالحممة اإلعالنية ال [: 

 

  
 توضح أخطار التحدث فى الياتف المحمول أثنا  القيادة الرابعة:الحممة اإلعالنية 

وترى الباحثة أف المصمـ قد إستخدـ أسموب الصدمة المرئية لمتعبير عف ىذه الحممة وظير ذلؾ بإستخداـ مجموعة 
لتى تعبر عف موضوع الحممة وىو "ال تتحدث أثناء القيادة" وذلؾ مف خالؿ مجموعة مف الصور المزعجة والقاسية بصريًا ا
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مع المخيفة والمفزعة لمحاولة جذب المتمقى ، وفييا حاوؿ المصمـ إظيار أخطار التحدث فى الياتؼ المحموؿ الصور 
ضحايا يوميًا ، وأظير المصمـ  يجًة لياالتى يقع نتأثناء القيادة وىى مشكمة مف أىـ المشاكؿ اليومية ، و األسرة و األصدقاء 

 ىدؼ الحممة بإستخداـعبر عف  ، وقد ذلؾ مف خالؿ قطرات الدـ المثيرة ل سمئزار المندفعة مف الياتؼ فى وجة المتحدث
 . فى وسط الدماء المتدفقة مف الياتؼ بطريقة سريالية ""ال تتحدث أثناء القيادةاإلعالنية  عبارةال

 
  يتضح:الت التى تعرضت ليا الباحثة ومف خالؿ تمؾ الحم 

 حتػػػى يسػػػتطيع ترجمػػػة الصػػػور المرئيػػػة البصػػػريالتفكيػػػر  اسػػػتراتيجيات السػػػتخداـالػػػدفع بػػػالمتمقى إسػػػتطاع المصػػػمـ أف 
 وظير ذلؾ مف خالؿ: وداللتيا وصواًل لميدؼ المرئى،

 الحممة.الة ومضموف رسالتى تعبر عف الصدمة التى تعرض ليا المتمقى مف خالؿ الصورة المرئية الصادمة  -
 اإلعالف.اليدؼ مف  وىيعالقات جديدة  واستنتاجدفع المتمقى لمحاولة الربط بيف العالقات الموجودة فى التصميـ  -
أشػػكاؿ وألػػواف وكتابػػات" وفػػؾ شػػفراتيا وداللتيػػا “كاممػػًة وينػػتج عػػف ذلػػؾ تػػدقيؽ المتمقػػى لمجمػػع بػػيف العناصػػر التصػػميمية  -

 اإلعالنية. وصواًل لفيـ اليدؼ مف الرسالة
أينما إستطاع المتمقى ربط العالقات التصميمية والتدقيؽ بيا فقد تمكف مف إستنباط المعنى الجديد مف خالؿ إستراتيجية  -

وقػػػراءة كافػػػة المثيػػػرات البصػػػرية مسػػػتدعيًا لبنيتػػػو  اسػػػتيعابنػػػتج عنػػػو  البصػػػري ممػػػاممزوجػػػة بالخيػػػاؿ  البصػػػريالتفكيػػػر 
 المرئية.الالت والرموز الكامنة خمؼ الصورة المعرفية السابقو لترجمة كافة الد

 
 البحث:نتائج 

ستجابة  البصريالتفكير  استراتيجياتاإلستفادة مف  .1 لفؾ شفرات ودالالت اإلعالف الصادـ يحقؽ فاعمية أكثر ل عالف وا 
 لممتمقي.أعمى 

وقراءة المعانى الخفيػة والدالالت  يمنحة القدرة والخبرة عمى فؾ الشفرات والرموز البصريلميارة التفكير  المتمقيإكساب  .2
 المعرفية.لمرسالة اإلعالنية مما يولد تفاعاًل بناءًا يساىـ فى رفع كفاية ثقافتو البصرية وبنيتو 

مػػف جانػب المتمقػػى لػو دور فعػػاؿ فػػى الفيػـ واإلسػػتيعاب الكامػؿ لمرسػػالة اإلعالنيػػة  البصػػريإسػتخداـ إسػػتراتيجية التفكيػر  .3
 والمصمـ. المتمقيصادـ مما يخمؽ تفاعال واضحًا بيف كاًل مف المستيدفو مف اإلعالف ال

 انتبػاهمػا لػو مػف أثػر كبيػر فػى جػذب وضػوعات المرتبطػة بمشػاكؿ المجتمػع لاإلعالف الصادـ يؤثر بشكؿ كبير عمى الم .4
 استجابتو.وسرعة  المتمقي

وبصػػرى  ثقػػافيلػػى تشػػويش إسػػتخداـ اإلعػػالف الصػػادـ بػػدوف دراسػػة مطقنػػو ووعػػى كػػافى مػػف المصػػمـ يمكػػف أف يػػؤدى إ .5
 لممتمقي.

سػػتخدامة لمرمػػوز والػػدالالت بمػػا  .6 ثقافػػة المصػػمـ وقدرتػػو اإلبداعيػػة تفػػتح لػػو أفاقػػًا واسػػعة لمخيػػاؿ واإلبتكػػار فػػى التصػػميـ وا 
 اإلعالني.وصواًل لميدؼ  البصريعمى التفكير  المتمقييتناسب مع طبيعة الرسالة اإلعالنية وقدرة 

 :التوصيات 
بالثقافة البصرية  الوعيالمدارس والكميات الفنية حتى يتـ رفع  في البصريبتدريس ميارة التدريس ضرورة اإلىتماـ  .1

 مجتمعيًا.
ضرورة إلماـ المصمـ بإحتياجػات المتمقػى وثقافتػو وذلػؾ بإسػتخداـ مػا يجػذب إنتبػاه ويشػبع رغباتػو وضػماًف لمتفاعػؿ  .2

 اإلعالف.وتحقيؽ أىداؼ 
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دمة فػػى حمػػالت التوعيػػة بػػالمجتمع المصػػرى تحقػػؽ وظائفيػػا بالشػػكؿ األمثػػؿ اإلسػػتخداـ المػػدروس ل عالنػػات الصػػا .3
 المجتمعية.دوف الخروج عف األعراؼ والتقاليد 

يجػػب عمػػى مصػػممى اإلعػػالف وضػػع اإلعػػالف الصػػادـ نصػػب إىتمػػاميـ وذلػػؾ لقمػػة اإلعالنػػات الصػػادمة المصػػرية  .4
 األجنبية.والعربية عمى نيج اإلعالنات 

 
 المراجع:

 العربية:جع المرا أوَل:
سعد درويش،عبداهلل السيد، محمد محقػؿ : "الرمػز والرمزيػة فػى الفػف التشػكيمى ، مجمػة جامعػة دمػش لمعمػـو اليندسػية ،  .1

 659ـ . ص2013، العدد ا،  29المجمد 
ف شاكر عبد الحميد : "الخياؿ مف الكيؼ إلى الواقػع اإلفتراضػى" ، سمسػمة عػالـ المعرفػة ، مجمػس الػوطف لمثقافػة والفنػو  .2

 91ـ . ص2009واآلداب ، الكويت ، 
           332ـ . ص2008عبقرية اإلدراؾ" ،عالـ المعرفة ،الكويت ،-شاكر عبد الحميد : "الفنوف البصرية .3
يجابيات" ، سمسمة عالـ المعرفة ، الكويت ،  .4  168ـ . ص2005شكر عبد الحميد : "عصر الصورة سمبيات وا 
إسػػػتراتيجيتو(" ، المجموعػػة العربيػػػة -مياراتػػو-"التفكيػػر البصػػػرى)مفيومو طػػارؽ عبػػد الرؤوؼ،إييػػػاب عيسػػى المصػػػرى : .5

 (136-135ـ ص2016لمتدريب والنشر، القاىرة ،
عبداهلل عمى محمد إبراىيـ : "فاعمية إستخداـ شػبكات التفكيػر البصػرى فػى العمػـو وتنميػة المسػتويات المعرفيػة وميػارات  .6

" ، المػؤتمر العممػى العاشػر كميػة التربيػة ، المجمػد األوؿ جامعػة عػيف  التفكير البصرى لدى الطالب المرحمة المتوسػطة
 9ـ ص2006شمس، 

عمى حسنيف خمؼ، عمى ميدى ماجد : "فاعميػة إسػتخداـ التفكيػر البصػرى فػى الزخرفػة اإلسػالمية لتنميػة ميػارات طمبػة  .7
 . 677ـ . ص2015،  2/ العدد 23مجمد التربية الفنية" ، كمية الفنوف الجميمة ، مجمة جامعة بابؿ لمعمـو اإلنسانية/ال

منى مرواف خميؿ االغػى : "فاعميػة تكنولوجيػا الواقػع اإلفتراضػى فػى تنميػة التفكيػر البصػرى لػدى طػالب الصػؼ التاسػع  .8
 17ـ . ص2015بغزة" ، كمية التربية ، غزة ، 

ـ . ص 2009والتوزيػع، عمػاف ،  نبيؿ عبد اليادى، وليد عباد، : "إسػتراتيجيات تعمػـ ميػارات التفكيػر، دار وائػؿ لمنشػر .9
:93 

 
 :األجنبية  المراجعثانيًا : 

10.J. Jerome Jewler , Bonnie L. Drewniany – Creative Strategy in Advertising – Thomoson 

Press – U.K. –8th ed - 2005 p114 

11.Niraw Halvadia.Vipul Patel.Shekha Patel:Shock Advertising and Its Impact-International 

journal of Sales and Markiting Managment- Vol(1)Issue/ 1/12011 P30 

12..Paula Pérez-Sobrino: Shokvertising :Conceptual Interaction Patterns as Constraints on 

Advertising Creativit-University of Birmingham-cla 65/2016p,267 

13.Visualizing Absene, The funtion of visual metaphors in the effort to make afitting 

Response tob9/11, statuart J.kaplan,-P248-249 
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 : ثالثًا : مواقع اإلنترنت 
14.http://adland.tv/content/barnardo-shocking-ads-gets-complaints 15/8/2017 

15.http://raccoon-finding.blogspot.com.eg/2012/11/most-shocking-social-advertisement-

you.html/15/8/2017 

16.http://raccoon-finding.blogspot.com.eg/2012/11/most-shocking-social-advertisement-

you.html/15/8/2017 

17.http://www.boredpanda.com/sweet-kills-sugar-harm-advertisement-uncontrolled-diabetes-

wounds/11/8/2017 

18.http://www.mbaskool.com/business-articles/marketing/5469-what-is-shockvertising.html 

17/7/2017 

19.https://designbump.com/4-effects-deforestation-exposed-shocking-print-ads/15/8/2017 

20.https://klevinskaitej.files.wordpress.com/2012/11/shockvertising-shocking-ads-verbal-

abuse-advertisment-for-aware-helpline1.jpg 

21.https://shockadvertising.wordpress.com/13/8/2017 

22.https://www.pinterest.com/kiayanigel/animal-cruelty/?lp=true1/8/2017   
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